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، فمن زائدة لكن هذا القول  ]21)[اإلنسان:) َوُحلوا َأَساِوَر ِمْن ِفضةٍ  ((إن من هنا زائدة لقول اهللا تعاىل :  
ضعيف ، ألن من ال تزاد يف اإلثبات كما قال ابن مالك رمحه اهللا يف األلفية : " وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة  

ن إما أن تكون للبيان ألن أساور من أي شيء ؟ من فضة ، من كما لباغ من مطر " وإذا بطل هذا القول فإن م
حديد ، من ذهب ، من زبرجد ، ما ندري فتكون من إيش ؟ بيانية ، وإما أن تكون من أساور ، أنا غلطت ، 

) إما أن تكون للتبعيض ، حيلون فيها بعض أساور ، ألن (( يحلون فيها من أساور )من بيانية يف من األخرى ، 
الكثرية العظيمة توزع عليهم فتكون من للتبعيض يعين بعض أساور أي حيلى كل واحد منهم شيئًا من  األساور

) بيان ألساور أا من (( من )) هذه من بيانية ، (( من ذهب )هذه األساور وحينئذ ال يكون فيه إشكال ، 
لف اختالفًا عظيمًا لقوله تبارك ذهب ، ولكن ال حتسبوا أن الذهب الذي يف اجلنة كالذهب الذي يف الدنيا خيت

( أعددت لعبادي الصالحين ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على وتعاىل يف احلديث القدسي : 
) )َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا ِمْن ُسنُدٍس  ((ولو كان كذهب الدنيا لكانت العني رأته من ذهب ،  قلب بشر )

) وخصها باخلضر ألن اللون األخضر أشد ما يكون (( يلبسون ثياباً خضرًا )ر السندس ما رق من الديباج واحلري

َرقٍ (( راحة للعني ففيه مجال وفيه راحة للعني لناظره وقوله :  ) هذا ما غلظ من الديباج فالسندس الديباج ) َوِإْسَتبـْ

تبارك ) هذا حال من قوله (( متكئين )) ) ُمتِكِئيَن ِفيَها َعَلى اَألرَاِئكِ  ((الرقيقة واإلستربق الديباج الغليظة 

) يعين حال كوم متكئني فيها ، االتكاء يدل على راحة النفس وعلى (( أولئك لهم جنات عدن ):  وتعاىل

) مجع أريكة واألريكة نوع من املرتفق الذي يرتفق فيه وقيل : إن األريكة هي (( على األرائك )الطمأنينة ، 
بالثياب اجلميلة تشبه ما يسمونه بالكوخ ، يعين أن كل واحد منهم يكون متكئاً على هذا اخليمة الصغرية املغطاة 

) هذه إنشاء للمدح مدح هذه ) نِْعَم الثـَوابُ  ((، فهي إذًا عبارة عن حجر الصغرية وفيها أسرة يتكئون فيها ، 

ذه اجلنة بأمرين بأا نعم الثواب وأا حسنت ففيها الثناء على ه )َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا ) ((اجلنة وما فيها من نعيم 

ٌر ُمْستَـَقرا َوَأْحَسُن َمِقيًال )قال اهللا تعاىل :  مرتفقا . مث قال اهللا  .  ]24)[الفرقان:(( َأْصَحاُب اْلَجنِة يـَْوَمِئٍذ َخيـْ

) أي للكفار من قريش لهم )(( ) مبعىن اجعل وصري (( اضرب )) ) (( َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال َرُجَلْينِ عز وجل : 

) عطف (( رجلين )) وعلى هذا فيكون (( رجلين )) مفعول اضرب وبني هذا املثل بقوله : (( مثًال )وغريهم 

َجنتَـْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا  (() أي ألحد الرجلني ) َحِدِهَماَجَعْلَنا ِألَ  ((بيان ، وتفسري للمثل 
نَـُهَما َزْرًعا )بَـ  أغلب ما يف اجلنتني العنب ، وأطراف اجلنتني النخيل ، وما بينهما زرع ففيها الفاكهة والغذاء من  )يـْ

) ومل يقل : أتتا أكلها ألنه جيوز مراعاة ) (( ِكْلَتا اْلَجنتَـْيِن آَتْت ُأُكَلَهايقول عز وجل :  احلب ومثر النخيل . 
تا ، وقد اجتمعا ذلك أي مراعاة اللفظ واملعىن يف قول الشاعر : " كالمها حني جد اللفظ ومراعاة املعىن يف كل
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اجلري بينهما قد أقلعا وكال أنفيهما رايب " يشري إىل فرسني يتسابقا فيقول : " كالمها " أي كال الفرسني " حني 
 منتفخ ألنه مع شدة اجلري تنتفه جد اجلري بينهما " يعين املسابقة " قد أقلعا " وقفا " وكال أنفيهما رايب " يعين

مناخر الفرسني الشاهد " كالمها حني جد اجلري بينهما قد أقلعا " ومل يقل : قد أقلع ، " وكالهم أنفيهما رايب " 

(( آتت أكلها ) مراعاة اللفظ (( آتت أكلها )ومل يقل : رابيان ، ففي البيت مراعاة املعىن ومراعاة اللفظ، وهنا 
) كان خالل اجلنتني ر لو َوَفجْرنَا ِخالَلُهَما نـََهًرا ) (() أي مل تنقص ) َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا (() يعين مثرها )

تصورت املشهد لتصورت مشهداً عظيمًا جنتني فيهما كل مكونات الغذاء أعناب وإيش ؟ وخنيل وزرع مث بينهما 
) كأن له مثراً زائداً على ما تثمره (( له ثمر )) يعين أحد الرجلني كان )(( ) ) (( وََكاَن َلُه ثََمرٌ  هذا النهر املطرد .

َأنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعز نـََفًرا  (() يف الكالم يتجاذبان الكالم ) فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُهُ  ((هاتان اجلنتان 
) فافتخر عليه (( أعز نفرًا ): عز العشرية والقبيلة وهلذا قال :  وثانياً  افتخر عليه بشيئني : أوًال : كثرة املال . ))

يقول ذلك افتخاراً وال حتدثاً بنعم اهللا ؟ يقوله افتخاراً  )َأنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعز نـََفًرا ) (( بالغىن واحلسب نعم .
  يات وأيضاً لتناسب رؤوس اآل بدليل العقوبة اليت حصلت عليه واهللا أعلم .

) نعم األساور مجع سوار أو أسورة ، و أسورة مجع سوار ، نعم ، (( يحلون فيها من أساور من ذهب )قوله : 
  وما هو ا لسوار ؟ 

  : ..... الطالب
  : ال ، يعين معناه أنه ما يلبس األسورة يف اجلنة إال النساء ؟  الشيخ

  : ما يلبسه الشخص يف يده ، نعم . الطالب
  ى به يف يده ، طيب .: ما يتحل الشيخ

يف الواقع أن اهللا ذكر هلم أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ يعين أصناف ثالثة ، وإذا اجتمعت يف ذراع اإلنسان فهي 
  من أكمل ما يكون رؤية وانشراحاً .

  ) هذه مبتدأ درس اليوم ؟ ) (( َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال قوله تعاىل : 

   )) َو ظَاِلٌم لِنَـْفِسهِ (( َوَدَخَل َجنَتُه َوهُ :  الطالب

) هل هذا املثل حقيقي أو تقديري ؟ مبعىن هل هذا رجلين ) (( َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال : نعم، قول اهللا تعاىل :  الشيخ
الشيء واقع أو أنه شيء مقدر ضربه اهللا تعاىل مثًال ؟ أظن هذه مل نتعرض هلا ، لكن اآلن نتعرض هلا نقول : من 

 (( َوَضَرَب اللُه َمَثًال َرُجَلْيِن َأَحُدُهَما َأْبَكمُ : إنه مثل تقديري كقوله تبارك وتعاىل : ا لعلماء من قال 
، وما أشبه  ]29)[الزمر:) (( َضَرَب اللُه َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسونَ ، وقول اهللا تعاىل :  ]76)[النحل:)
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واقعيًا ولكن السياق وما فيه من احملاورة واألخذ والرد يدل على أنه مثل هذا ، فيكون هذا مثًال تقديريًا وليس 
  حقيقي واقعي رجلني أحدمها أنعم اهللا عليه يف الدنيا والثاين مل يكن له مثله ، طيب .

  مباذا افتخر صاحب اجلنتني ؟ 
  : ..... الطالب
  : باملال وإيش ؟ نعم . الشيخ

  : ..... الطالب
  والعشرية ، نعم ، طيب .: يعين باملال  الشيخ

) مع أنه (( دخل جنته )) قوله : ) َوُهَو ظَاِلٌم لِنَـْفِسهِ  (() يعين أحد الرجلني ، ) (( َوَدَخَل َجنَتهُ قال اهللا تعاىل : 

 ) فإما أن يراد اجلنس وإما أن يراد إحدى اجلنتني وتكون العظمى منهما هيَجنَتيِن ) َحِدِهَماَجَعْلَنا ِألَ  ((قال : 

) اجلملة حالية ، يعين واحلال أنه ظامل لنفسه ومباذا ظلم نفسه ؟ ظلم نفسه ) َوُهَو ظَاِلٌم لِنَـْفِسهِ  ((اليت دخلها 

يعين ما أظن أن تفىن وتزول أبدًا أعجب ا ومبا فيها  )قَاَل َما َأُظن َأْن تَِبيَد َهِذِه َأَبًدا ) ((بالكفر كما سيتبني 

قَاَل َما َأُظن َأْن تَِبيَد  ((غري ذلك حىت نسي أن الدنيا كلها تزول وأا ال تبقى ألحد من القوة وحسن املنظر و 
مث أضاف  من إعجابه ا  )قَاَل َما َأُظن َأْن تَِبيَد َهِذِه َأَبًدا ) ((انتبه يا أخي، الوافد من املدينة انتبه  )َهِذِه َأَبًدا )

) والعياذ باهللا فأنكر البعث ، ألن إذا كانت جنته ال تبيد فهو يقول : ) قَائَِمةً (( َوَما َأُظن الساَعَة إىل ذلك 

َولَِئْن  (() واملراد بالساعة ساعة البعث ، ) (( َوَما َأُظن الساَعَة قَاِئَمةً وأيضًا أنا ال أبيد ، وال موت وال بعث ، 
َها ُمنَقلَ رُِدْدُت ِإَلى رَبي َألَ  ًرا ِمنـْ ) يعين على فرض أن تقوم الساعة وأرد إىل اهللا (( لئن رددت  )،  )ًبا )ِجَدن َخيـْ

ألجدن خرياً منها منقلباً أي مرجعاً فكأنه يقول : إن اهللا ملا أنعم اهللا عليه يف الدنيا فالبد أن ينعم عليه يف اآلخرة 
ة وال من كون اإلنسان أال ينعم يف ، وهذا قياس فاسد ألنه ال يلزم من التنعيم يف الدنيا أن ينعم اإلنسان يف اآلخر 

الدنيا أال ينعم يف اآلخرة ال تالزم بني هذا وهذا بل إن الكفار ينعمون يف الدنيا وتعجل هلم طيبام يف حيام 
) ال إشكال فيها فإن بعض الناس يقول : كيف ) لَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبي َ ((الدنيا ولكنهم يف اآلخرة يعذبون إذًا 

ذا وهو قد أنكر البعث ؟ واجلواب أنه على سبيل الفرض ، يعين إن رددت فسأجد خرياً من ذلك ، وهذا  يكون ه
 * (( ال َيْسَأُم اِإلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء اْلَخْيِر َوِإْن َمسُه الشر فـََيُئوٌس قـَُنوطٌ يف سورة فصلت :  تبارك وتعاىلكقوله 

 ِمْن بـَْعِد َضراَء َمسْتُه لَيَـُقوَلن َهَذا ِلي َوَما َأُظن الساَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن رُِجْعُت ِإَلى رَبي ِإن َولَِئْن َأَذقْـَناُه َرْحَمًة ِمنا 
ًرا َألَ (( ، هذا مثل هذا فهم قاسوا أمر اآلخرة على أمر الدنيا  ]50- 49)[فصلت:) ِلي ِعْنَدُه َلْلُحْسَنى ِجَدن َخيـْ

َها ُمنَقَلبً  َأَكَفْرَت بِالِذي َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب  (() أي يناقشه يف الكالم ) (( قَاَل َلُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُهُ  . )ا )ِمنـْ
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) أما قوله ) َأَكَفْرَت بِالِذي َخَلَقَك ِمْن تـَُرابٍ  ((ذكره أصله واهلمزة هنا لإلنكار  )ثُم ِمْن نُْطَفٍة ثُم َسواَك َرُجًال )

) فألن آدم أبو البشر خلق من تراب وأما من نطفة فألن بين آدم خلقوا من نطفة ، يعين  ( خلقك من تراب )(: 

(( ثم كأنه يقول : إن الذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجًال قادر على البعث الذي أنت تنكره 
هل ميكن أن جنعله للتعجب أيضاً ؟  ) يعين عدلك وصريك رجالً ، وهذا االستفهام لإلنكار بال شك ، مثسواك )

ميكن أن يكون لإلنكار والتعجب يعين كيف تكفر بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجًال ؟ نعم ، 
(( َزَعَم الِذيَن َكَفُروا َأْن َلْن ويستفاد من هذا أن منكر البعث كافر ، وال شك يف هذا كما قال عز وجل : 

َعثُوا ) ) لكن أنا ، لكن حذفت (( لكنا )أصل  )(( َلِكنا ُهَو اللُه رَبي َوال ُأْشِرُك ِبَربي َأَحًدا ) . ]7)[التغابن:يـُبـْ
اهلمزة ختفيفًا وأدغمت النون الساكنة األوىل بالنون الساكنة الثانية املفتوحة فصارت لكن ، وهل تقرأ باأللف 

: فمنهم من قال : تقرأها باأللف لكناا هو اهللا ريب ووصًال وصًال ووقفًا أو باأللف وقفًا فقط ؟ فيها قراءتان 
ووقفًا ، ومنهم من قال : فإذا وقفت وقلت : لكناا تقف إذا وقفت فباأللف وإن أدرجت فبدون ألف فتقول : 

) (( هو اهللا أحد )) مثل قوله تعاىل : (( هو اهللا ربي )) (( هو اهللا ربي )) فهما قراءتان (( لكن هو اهللا ربي )
وعلى هذا فتكون هو ضمري الشأن يعين الشأن أن اهللا تعاىل ريب وال أشرك بريب أحدًا ، وهذا كقول ابن آدم 

، يعين أنت كفرت ولكين أنا أعتز بإمياين وأؤمن  ]27)[املائدة:اْلُمتِقيَن ) ِإنَما يـَتَـَقبُل اللُه ِمنَ  ((ألخيه قابيل 

 (() أي حني دخولك إياها ، (( إذ دخلت جنتك )) يعين هال ) َخْلَت َجنَتكَ (( َوَلْوال ِإْذ دَ  باهللا عز وجل .
َة ِإال بِاللهِ  ُه ال قـُو(( ما شاء ) حىت جتعل األمر مفوضًا إىل من ؟ إىل اهللا عز وجل ، وقوله : ) قـُْلَت َما َشاَء الل

والثاين : أن  حمذوف تقديره هذا ما شاء اهللا . ) فيها وجهان : الوجه األول : أن ما اسم موصول خرب مبتدأاهللا )

) يعين (( ال قوة إال باهللا )) فعل الشرط وجوابه حمذوف والتقدير ما شاء اهللا كان (( شاء اهللا )ما شرطية و
تفويض القوة إىل اهللا عز وجل فهو الذي له القوة املطلقة ، القوة مجيعها ، يعين وهذه اجلنة ما صارت بقوتك أنت 

شيئتك أنت ولكنها مبشيئة اهللا وقوته ، وينبغي لإلنسان إذا أعجبه شيء من مال أن يقول : ما شاء اهللا ال وال مب
قوة إال باهللا حىت يفوض األمر إىل اهللا عز وجل ال إىل حوله وقوته ، وقد جاء يف األثر أن ما قال ذلك يف شيء 

) (( إن ) )َرِن َأنَا َأَقل ِمْنَك َماًال َوَوَلًدا )ِإْن تَـ  ((ل : قال اهللا عز وج يعجبه من ماله فإنه لن يرى فيه مكروهاً .

) ضمري فصل (( أنا )) والنون للوقاية والياء حمذوفة للتخفيف واألصل ترين ، (( تر )هذه شرطية ، وفعل الشرط 

إن احتقرتين بكوين أقل منك ماال ) يعين أنت ) َأَقل ِمْنَك َماًال َوَوَلًدا فـََعَسى رَبي(( ال حمل له من اإلعراب ، 

) هي (( فعسى ربي )) إىل آخره ، مجلة )فـََعَسى رَبي َأْن يـُْؤتَِيِن ((  وأقل منك ولدا ولست مثلك يف عزة النفر 

) هل هي للرتجي أو للتوقع ؟ فيها احتماالن : االحتمال األول : أا (( فعسى ربي )جواب الشرط ، وقوله : 
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ا أن يؤتيه اهللا خريًا من جنته وأن يرسل على جنته حسبانًا من السماء ألنه احتقره واستذله للرتجي وأن هذا دع
والثاين : أنه  فدعا عليه مبثل ما فعل به من  الظلم ، وال حرج على اإلنسان أن يدعو على ظامله مبثل ما ظلمه .

وهذا من مصلحته فكأنه دعا أن  دعا عليه من أجل أن يعرف هذا املفتخر ربه عز وجل ويدع اإلعجاب باملال
يؤتيه اهللا ما يستأثر به عليه خريًا من جنته وأن يتلف هذه اجلنة حىت يعرف هذا الذي افتخر جبنته وعزة نفره أن 
األمر أمر اهللا عز وجل ، فكأنه دعا عليه مبا يضره ملصلحة هي إيش ؟ هي أعظم ، كون اإلنسان يعرف نفسه 

وحيتمل أن تكون عسى للتوقع  يفخر مباله ويعتز به ، هذا إذا جعلنا عسى للرتجي . ويرجع إىل ربه خري له من أن
ال للرتجي املعىن إن كنت ترى هذا فإنه يتوقع أن اهللا تعاىل يزيل عين ما عبتين به ويزيل عنك ما تفتخر به وأي  

ًرا ِمْن َجنِتَك َويـُْرِسَل فـََعَسى رَبي (( كان فاألمر وقع إما استجابة لدعائه وإما حتقيقًا لتوقعه .    َأْن يـُْؤتَِيِن َخيـْ
َها واملراد باحلسبان هنا ما يدمرها  )السَماِء فـَُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا ) ُحْسَبانًا ِمنَ  (() على إيش ؟ على جنته ) َعَليـْ

ألن ما جاء من األرض قد يدافع ، ألن ) خص السماء (( من السماء )من صواعق أو عذاب آخر ، وقوله : 
لو نفرض أنه جاءت أمطار وسيول جارفة ميكن أن تدافع ، نريان حمرقة تسعى وحترق أمامها ميكن أن تدافع لكن 

) يعين قد (( زلقا )) يعين ال نبات فيه (( تصبح صعيدًا ) )فـَُتْصِبَح َصِعيًدا زََلًقا )(( من السماء صعب ، 

) عكس الزلق مبعىن أال يوجد فيها ماء ، فدعا دعوة ) (( َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا رت زلقاً . غمرت املياه حىت صا
  يكون فيها زوال هذه اجلنة إما مباء يغرقها حىت تصبح إيش سليم ؟ 

  : ..... الطالب
َها َغْورًا فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا (( َأْو ُيْصِبَح َماؤُ وإما بغور ال سقيا معه لقوله :   )(( صعيدًا زلقًا ): ال ،  الشيخ

وكال األمرين تدمري وختريب ، الفيضانات تدمر احملصول، وغور املاء حىت ال نستطيع أن نطلبه لبعده يف قاع  ))

عل ، ) مبعىن قاعٍ  فهو مصدر مبعىن اسم الفا(( غورًا )) ) (( َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًااألرض أيضًا يدمر احملصول 

 (( َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ قال اهللا تعاىل :  فماذا كان بعد هذا التوقع أو بعد هذا الدعاء ؟  )فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا )(( 
فََأْصَبَح يـَُقلُب َكفْيِه َعَلى َما َأنَفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة  (() أحيط بثمر من ؟ صاحب اجلنتني ، فهلكت اجلنتان )

) إىل آخره ، أصبح يقلب كفيه من الندم ، تعرفون اإلنسان إذا ندم يقلب كفيه ، وإيش ) ى ُعُروِشَها َويـَُقولُ َعلَ 

(( وهي ) وهذا يدل على أنه أنفق فيها شيئًا كثرياً (( على ما أنفق فيها )اللي حصل ؟ وإيش اللي كان ؟ نعم 
) مجع عرش أو عريش وهو ما (( على عروشها )دة ) خاوية يعين هام(( على عروشها )) نعوذ باهللا خاوية )

َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويـَُقوُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربي (( يوضع لتتمدد عليه أغصان األعناب وغريها ، 
ولكن الندم بعد فوات األوان ال  )يَا لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربي َأَحًدا )(( لكن بعد أن فات األوان يتندم  )َأَحًدا )
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ينفع ، إمنا ينفع من مسع القصة ، من مسع القصة فسوف ينتفع ، أما من وقعت عليه فال ينفعه ألنه قد فات 
لذي  اهللا أكرب ، ا )(( َوَلْم َتُكْن َلُه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللِه َوَما َكاَن ُمنَتِصًرا )وقال اهللا عز وجل :  األوان .

) مل تنفعه ، مل متنعه من عقوبة اهللا عز وجل ، ومل ينتصر هو بنفسه (( أنا أعز منك نفرا )كان يفتخر به يقول : 

(( ُهَناِلَك قال اهللا تعاىل :  ففاته ما كان يفتخر به ألنه والعياذ باهللا كفر وحاور املؤمن وعوقب ذه العقوبة .
 ِه اْلَحقفالَوالية مبعىن النصرة كما (( والَوالية )) و (( الِوالية )) فيها قراءتان : ) اِلَك اْلَواليَةُ (( ُهنَ ) ) اْلَواليَُة لِل (

) والوِالية مبعىن امللك والسلطة فيوم القيامة ال نصرة وال ملك إال ) َما َلُكْم ِمْن َواليَِتِهْم ِمْن َشْيءٍ  ((قال تعاىل : 
ان ليس هناك انتصار وال سلطان إال هللا فإن مجيع من دونه ال يفيد صاحبه ، وإذا ك سبحانه وتعاىلملن ؟ هللا احلق 

ٌر ُعْقًبا )شيئًا ،   ٌر ثـََوابًا َوَخيـْ (( خير ) الضمري يعود على اهللا ، (( هو ) )(( ُهَناِلَك اْلَواليَُة لِلِه اْلَحق ُهَو َخيـْ
ن غري اهللا إن أثاب يثيب على العمل مبثله وإن زاد ) من غريه ، إذا أثاب على العمل فهو خري ثوابًا ، ألثوابًا )

يزيد شيئاً يسرياً ، أما اهللا عز وجل فإنه يثيب العمل بعشرة أمثاله إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ، كذلك 
هو خري عقبًا جل وعال ألن من كان عاقبته نصرة اهللا عز وجل وتوليه فال شك أن هذا خري من كل ما سواه ، 

انتهى ضرب  لعواقب اليت تكون لإلنسان على يد البشر تزول لكن العاقبة اليت عند اهللا عز وجل ال تزول .مجيع ا
(( وهذا مثل آخر يقول :  املثل عند هذا وفيه عرب كثرية فوائد ، لكن من شرطنا يف هذا الدرس أال نذكرها .

نـَْيا َكَماٍء َأنَزْلَناُه ِمنَ َمَثَل اْلَحَياِة  (() يعين اجعل هلم مثًال ) َواْضِرْب َلُهمْ  َماءِ  الدفَاْختَـَلَط  (() وهو املطر ) الس
) اختلط به يعين أنه أن .... صارت خمتلطة بأنواع النبات املتنوع يف أزهاره وأوراقه وأشجاره  ) بِِه نـََباُت اَألْرضِ 

فَاْختَـَلَط ِبِه  ((الواشيات ،  كما تشاهدون يف وقت الربيع كيف تكون األرض سبحان اهللا كأا وشم من أحسن
) أصبح يعين هذا النبات ) فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الريَاحُ  (() من كل لون ، ومن كل جنس ) نـََباُت اَألْرضِ 

ا ، اآلن ) حتمله ، هذا مثل احلياة الدني(( تذروه الرياح )) هامد ) َأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الريَاحُ (( املختلط املتنوع 
الدنيا تزدهر لإلنسان وتزووا له وإذا ا ختمد بأي شيء ؟ مبوت أو فقد الدنيا ، البد من هذا إما أن ميوت 
اإلنسان وإما أن يفقد الدنيا ، هذا مثل مطابق متامًا ، وهذا النوع من األمثال ضربه اهللا تعاىل يف عدة صورة من 

سك بالدنيا ، والعجب أننا مغرتون ا متمسكون ا مع أن أكدارها القرآن الكرمي حىت ال نغرت بالدنيا وال نتم
ومهومها وغمومها أكثر بكثري من صفوها وراحتها ، والشاعر الذي قال : " فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم 

معها سرور ، نسر " ال يريد كما يظهر لنا املعادلة لكن معىن أنه ما من سرور إال ومع إساءة وما من إساءة إال و 
لكن صفوها أقل بكثري من أكدارها حىت املنعمون ا ليسوا مطمئنني إليها كما قال الشاعر اآلخر : " ال طيب 

كان اهللا تعاىل على    )وََكاَن اللُه َعَلى ُكل َشْيٍء ُمْقَتِدرًا ) ((للعيش ما دامت منغصة لذاا بادكار املوت واهلرم " 
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قادر على إعدامه وما عدم قادر على إجياده ، وليس بني اإلجياد والعدم إال كلمة كن  كل شيء مقتدراً ، ما وجد
مث قال عز وجل مقارنا ملا يبقى وما ال  . ]82)[يس:(( ِإنَما َأْمُرُه ِإَذا َأرَاَد َشْيًئا َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن )، 

نـَْيا(( اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحيَ يبقى قال :  املال من أي نوع سواء كان من العروض أو النقود أو ) اِة الد (

نـَْيا(( اآلدميني أو البهائم ،  وال تنفع اإلنسان يف اآلخرة إال ما قدم منها وذكر البنني ) َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الد (
ت يف اجلاهلية مهنات قد أهن بأعظم املهونة  دون البنات ألنه جرت العادة أم ال يفتخرون إال بالبنني ، والبنا

) أي صار وجهه مسوداً وقلبه ممتلئ ) (( َوِإَذا ُبشَر َأَحُدُهْم بِاألُنَثى َظل َوْجُهُه ُمْسَوداكما قال اهللا عز وجل : 

 (() مث يقدر يف نفسه ) َر ِبهِ ِمْن ُسوِء َما ُبش  (() يعين خيتفي منهم ) اْلَقْومِ  يـَتَـَواَرى ِمنَ  * َوُهَو َكِظيمٌ  ((غيظًا 
) بقي قسم ثالث : أن ميسكه على عز وهذا عندهم غري ممكن ليس ) َأيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُه ِفي التـَرابِ 

َأال َساَء َما  ((فيه إال أحد أمرين : إما أن ميسكه على هون وذل ، أو يدسه يف الرتاب يئده قال اهللا عز وجل : 
نـَْيا (( . ]59)[النحل:ُموَن )َيْحكُ  ا ، يتجمل عنده أوالد ، قدر نفسك ) زِيَنُة اْلَحَياِة الد اإلنسان يتجمل (

أنك صاحب قرى يعين أنك مضياف وعندك الشباب مخسة، عشرة يستقبلون الضيوف جتد أن هذا يف غاية ما 
أنك تسري على فرس وحولك هؤالء يكون من السرور والراحة هذه زينة ، أليس كذلك ؟ كذلك قدر نفسك 

الشباب حيوطونك من اليمني والشمال ، ومن اخللف واألمام ستجد شيئًا عظيمًا من الزينة ، ولكن هناك شيء 
ٌر َأَمًال ) ((خري من ذلك قال :  ٌر ِعْنَد رَبَك ثـََوابًا َوَخيـْ ) (( الباقيات الصالحات ) )َواْلَباِقَياُت الصاِلَحاُت َخيـْ

عمال الصاحلة من أقوال وأفعال ومنها : سبحان اهللا ، واحلمد هللا ، واهللا أكرب ، وال حول وال قوة إال باهللا هي األ
ٌر َأَمًال )(( ، ومنها الصدقات ، وغري ذلك هذه هي الباقيات الصاحلات  ٌر ِعْنَد رَبَك ثـََوابًا َوَخيـْ والشك أن   )َخيـْ

) أي مؤمًال يؤمله اإلنسان ألن هذه (( وخير أمًال )) أي أجراً ومثوبة اً )(( خير ثواباألمر كما قال ربنا عز وجل 

(( َويـَْوَم ُنَسيـُر مث قال عز وجل :  الباقيات الصاحلات كما وصف اهللا باقيات أما الدنيا فهي إيش ؟ فانية وزائلة .
َوتـََرى  ((ير أذكر يوم نسري اجلبال ) ظرف عامله حمذوف التقد(( يوم )) أذكر يوم نسري ، وعلى هذا فـ ) اْلِجَبالَ 

) إىل آخره يعين أذكر هلم للناس هذه احلال وهذا املشهد العظيم يوم نسري اجلبال ، ) اَألْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهمْ 
وقد بني اهللا عز وجل يف آية أخرى أنه يسريها فتكون سرابًا وتكون كالعهن املنفوش ، وذلك أن اهللا تعاىل يدك 

وتصبح اجلبال كثيبًا مهيًال مث تتطاير يف اجلو هذا معىن تسيريها ، ومن ذلك من اآليات الدالة على هذا  األرض

(( َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحاِب ُصْنَع اللِه قول اهللا تبارك وتعاىل يف سورة النمل : 
َقَن ُكل َشْيءٍ  بعض الناس قال : أن هذه اآلية يف النمل يعين دوران األرض ، وأنك ترى   ]88)[النمل:) الِذي َأتـْ

اجلبال تظنها ثابتة ولكنها تسري ، وهذا غلط وقول على اهللا تعاىل بال علم ، ألن سياق اآلية مىت ؟ يوم القيامة  
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ي السَمَواِت َوَمْن ِفي اَألْرِض ِإال َمْن َشاَء اللُه وَُكل (( َويـَْوَم يُنَفُخ ِفي الصوِر فـََفزَِع َمْن فِ كما قال اهللا تعاىل : 
َقَن ُكل َشْيٍء ِإنهُ  *َأتـَْوُه َداِخرِيَن   َوتـََرى اْلِجَباَل َتْحَسبـَُها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر َمر السَحاِب ُصْنَع اللِه الِذي َأتـْ

رٌ َمْن َجاَء  *َخِبيٌر ِبَما تـَْفَعُلوَن  ، واآلية واضحة أا يوم القيامة وأما زعم  ]89- 87)[النمل:) بِاْلَحَسَنِة فـََلُه َخيـْ

) فال (( ترى الجبال تحسبها )هذا الرجل القائل بذلك بأن يوم القيامة تكون األمور حقائق وهنا يقول : 

((  إن اهللا عز وجل يقول : حسبان يف اآلخرة فهذا غلط أيضاً ألنه إذا كان اهللا أثبت هذا فيجب أن نؤمن به مث
يـَْوَم تـََرْونـََها َتْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما َأْرَضَعْت َوَتَضُع   *يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا رَبُكْم ِإن زَْلَزَلَة الساَعِة َشْيٌء َعِظيٌم 

، فإذا قلنا : أن زلزلة الساعة  ]2- 1)[احلج:) اَرىُكل َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتـََرى الناَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسكَ 
هي قيامها فأثبت اهللا أن الناس يراهم الرائي ويظنهم سكارى وما هم بسكارى ، على كل حال الواجب علينا يف 
وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها الواجب علينا أن جنري اآليات على ظاهرها وأن نعرف السياق بأنه يعني املعىن 

من مجلة يف سياق مجل أخرى لو كانت يف غري هذا السياق لكان هلا معىن ؟ ولكنها يف هذا السياق  ، فكم

ُر اْلِجَباَل َوتـََرى اَألْرَض بَاِرزَةً يكون هلا املعىن املناسب للسياق ،  ا تكون ) (( َويـَْوَم ُنَسيـظاهرة ، األرض أل (
ها أكثرها اآلن غري بارز لنا أليس كذلك ؟ مث إن البارز لنا أيضاً  قاعًا واحداً ، وهي اآلن ما هي بارزة ألا مكور 

كثري منهم خمتٍف يف اجلبال ال نراه لكن يوم القيامة ال جبال وال كروية متد األرض مد األدمي كما قال اهللا عز 
ِإَذا (( ،  ]3- 1)[االنشقاق:ُمدْت )َوِإَذا اَألْرُض  *َوَأِذَنْت ِلَربـَها َوُحقْت  *ِإَذا السَماُء انَشقْت (( وجل : 

 ((معناها اآلن غري ممدودة ، اآلن هي مكورة لكن يوم القيامة متد ، سبحان اهللا العظيم  )اَألْرُض ُمدْت )
(( َوِإَذا اْلُوُحوُش ) يعين مجعناهم أي الناس مجيعًا ، بل إن الوحوش حتشر كما قال اهللا عز وجل : ) َوَحَشْرنَاُهمْ 

(( ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن ، بل غري الوحوش أيضًا كما قال تعاىل يف سورة األنعام  ]5)[التكوير:ْت )ُحِشرَ 
(( َوَما ِمْن أتل اآلية كلها أحسن  )(( ثُم ِإَلى رَبِهْم ُيْحَشُروَن )، ملا ذكر الدواب كلها قال :  ]38)[األنعام:)

َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإال أَُمٌم َأْمثَاُلُكْم َما فـَرْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء ثُم ِإَلى رَبِهْم  َدابٍة ِفي اَألْرِض َوال طَائِرٍ 
) يعين الناس مجيعاً ويف اآليات األخرى ) َوَحَشْرنَاُهمْ  ((كل شيء حيشر وهلذا يقول عز وجل هنا :   )ُيْحَشُروَن )

ُهْم َأَحًدا ) ((الدواب ،  أنه حتشر الوحوش وأا حتشر مجيع ) (( نغادر )اهللا أكرب ،  )َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ

) كل الناس حيشرون ، إن مات يف الرب حشر ، يف البحر حشر ، يف أي مكان ، (( منهم أحدًا )يعين نرتك ، 

) من العارض ؟ اهللا عز وجل ، (( عرضوا ) )) (( َوُعِرُضوا َعَلى رَبَك َصفا البد أن حيشر يوم القيامة وجيمع .

) يعين (( صفًا )،  سبحانه وتعاىل) وهو اهللا (( على ربك )وحيتمل أن املالئكة تأيت بعلم اهللا وتعرضهم عليه 
وحده ويقرر بذنوبه  سبحانه وتعاىلحال كوم صفًا مبعىن صفوفًا فيحاسبهم جل وعال ، أما املؤمن فإنه خيلو به 
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ملت كذا وعملت كذا فيقر ، فيقول له أكرم األكرمني : إين قد سرتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها ويقول له : ع
عز وجل له يوم القيامة فال يؤاخذه عليها ويف الدنيا يسرتها ، وهذا هو  لك اليوم ، اللهم لك احلمد ، يغفرها اهللا

نت عملية يف اجلوارح الظاهرة أو عملية من عمل الواقع ، اآلن كم من ذنوبك عندك يف اخلفاء ؟ كثرية ، سواء كا
القلوب تسرت ، سوء الظن موجود ، احلسد موجود ، إرادة السوء باملسلم ما هو بكل املسلمني موجود ، وهو 
مستور عليك ، أعمال أخرى من أعمال اجلوارح موجودة ولكن اهللا تعاىل يسرتها على العبد ، إننا نؤمل إن شاء 

ها علينا يف الدنيا أن يغفرها لنا يف اآلخرة ، يغفرها اهللا عز وجل يقول : أغفرها لك اليوم ، مث اهللا أن الذي سرت 
) اهللا أكرب ، اجلملة مؤكدة بثالثة مؤكدات : الالم  ، وقد ، ) َلَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرةٍ  ((قال : 

  ) ليس معكم مال .) َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَل َمرةٍ ( (والقسم املقدر يعين واهللا لقد جئتمونا ، 
  


